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Crise no mercado editorial X Livros mais vendidos 

O mercado editorial sofreu uma grande queda em 2016 de quase 5,5 % que tem atingido 
bravamente as editoras. Em meio a queda constante dos últimos anos, fez com que as 
editoras diminuíssem a produção de novos títulos, mas em contra partida apostasse em 

livros de padres, youtubers e biografi a de subcelebridades para o mercado de autores nacionais  e 
como chefe também a tradução dos lançamentos das obras de  autores best-sellers internacionais. 
Em meio a toda a crise a atriz Larissa Manoela vendeu mais de 400 mil exemplares do seu 
livro que é dos que mais destoam da lista dos mais vendidos divulgada nos últimos meses que é 
recheada de livros de auto ajuda. 

Confi ra os livros que estão no ranking:

Continuação de 'Como eu 
Era Antes de Você', sucesso 
nas livrarias e nos cinemas, 
'Depois de Você traz' Lou 
ainda às voltas com a perda 
de Will. Morando em um 
fl at em Londres, ela trabalha 
como garçonete em um pub 
no aeroporto. Certo dia, após 
beber muito, cai do terraço. O 
acidente a obriga voltar para 
a casa de sua família, mas 
também a permite conhecer 
um paramédico cujo trabalho 
é lidar com a vida e a morte. 
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Romance de Augusto Cury 
traz como personagem o 
psiquiatra Marco Polo, um 
cientista respeitado e ateu 
que é desafi ado, durante uma 
reunião da ONU em Jerusalém, 
a estudar a inteligência de 
Jesus. 

Neste livro, padre Reginaldo 
desfaz todos os mitos que 
rodeiam o combate entre o 
bem e o mal, revelando-nos, 
com detalhes, tanto a natureza 
do adversário quanto as armas 
humanas e sobrenaturais de 
que podemos nos valer para 
assegurarmos “a vitória que 
Cristo nos conquistou”. 
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Thor Ragnarok

 Em seu terceiro fi lme, o Deus nórdico retorna com um ar mais humorístico 

Por: Luka Diniz

Thor Ragnarok foi o ter-
ceiro fi lme solo do he-
rói vingador. Com um 

ar mais bem humorado, o fi l-
me conta com a presença de 
outros personagens do uni-
verso Marvel. Doutor Estra-
nho, Loki e o mais importan-
te, Hulk.
Na trama, Thor começa em 
um mundo desconhecido, 
afrontando um poderoso vi-
lão, Surtur, inimigo de Odin, 
que jura destruir Asgard e 
realizar a profecia de sua des-
truição e extinção, conhecida 
como Ragnarok. Logo nos 
primeiros minutos de fi lme, 
as situações cômicas e mo-
mentos bem humorados já in-
dicam o rumo menos pesado 
do terceiro fi lme. 
Derrotando Surtur, o fi lho de 
Odin retorna a Asgard para 
guardar a fonte de poder do 
vilão e impedir de uma vez 

por todas o Ragnarok, mas ao 
retornar ao seu lar, Thor per-
cebe que o suposto Odin que 
está lá, não é de fato o verda-
deiro Odin e descobre algo 
chocante. Seu irmão Loki não 
está morto, bem ao contrário, 
ele esta vivo e se passando 
por seu Pai adotivo.
Thor e Loki, após uma briga, 
iniciam uma busca por Odin e 
acabam por encontra-lo, iso-
lado e em seus últimos minu-
tos de vida. Odin conta uma 
história aterrorizante e faz 
uma revelação.
O Filho de Odin se encontra 
perdido em um planeta onde 
a luta é tida como um esporte 
e la, seu oponente é um velho 
amigo, Hulk é o adversário 
de Thor na luta. Mas a bri-
ga dura pouco e, alguns dias 
depois, eles fogem com uma 
ex Valquiria de Asgard, para 
salvar o planeta. Uma luta im-

piedosa é travada entre Hela e 
Thor, e o Deus acab fi cando 
cego de um olho. É então que 
Thor tem uma visão de Odin, 
que traz junto um plano. Thor, 
para impedir a extinção da 
raça Asgardiana, revive Sutur, 
que cumpre a profecia e des-
trói Asgard, com Hela junto.
O fi lme traz os principias 
elementos do universo Mar-
vel e diferentemente dos ou-
tros dois fi lmes, traz junto o 
humor, o que prende mais o 
público que está assistindo o 
fi lme. Além do humor, o fi lme 
apresenta cores mais vivas, 
dando uma impressão de algo 
não tão sombrio quanto os fi l-
mes anteriores, e ao mesclar 
isso com o humor, o fi lme se 
torna algo incrível, que mis-
tura ação, aventura e uma his-
toria envolvente, com um ar 
mais cômico.  

 Mixturando Página - 3

Editorial             

Fala, galera! Você estão preparados 
para uma enorme mixtura de assuntos 
e com muito entretenimento? Então 
se jogue no nosso mundo e se torne 
um mixturado dos mais intensos com 
uma revista cheia de variedades.                           
Vamos  falar sobre o novo Star Wars 
e toda sua adrenalina, Thor Ragnarok 
e seu diferencial para os outros fi lmes 
da Marvel, o show que John Mayer 
fez aqui em Sao Paulo agitando 
a galera, o sucesso que o festival 
Lollapalooza acumula há anos, o 
que esperar do novo Call of Duty e 
como o Fifa traz lendas do futebol de 
volta aos gramados em seu jogo! As 
surpresas são de deixar louco! 

Um salve,

 Equipe mixturando
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Após quatro anos John Mayer volta ao Brasil
Depois de sua ultima vinda ao Brasil, no Rock in Rio de 2013, John Mayer volta ao Brasil para divulgar seu 
novo álbum “The search for the every thing”

Por: Lucas Galante

Após quatro anos sem 
lançar um album, 
EP ou uma única 

musica, John Mayer supera as 
expectativas com seu CD “The 
Search For the Everything”. 
Com 12 faixas, ele mistura 
vários estilos musicais, o 
Blues, pop e até country music. 
Para promover o álbum novo, 
John iniciou em março de 
2017 a “the Search for every 
thing tour” e acaba em outubro 
do mesmo ano, aqui no Brasil.
Começando pela cidade de 
São Paulo, com mais de 
30.000 pessoas ansiosas 
para ver o ídolo voltar aos 
palcos do Brasil, fez um 
show no dia 18 de Outubro 
e dividiu a apresentação em 
capítulos assim como seu 
famoso DVD “Where the 
light is” ,lançado em 2008.

O primeiro capítulo teve a 
presença da banda toda, dando 
prioridades a musicas do novo 
álbum, que com a animação 
e o lindo coro do publico 
pareciam antigas. Contou 
com “Helpless” e “Moving 
on and Getting over”, porem 
não deixou de lado musicas 
mais conhecidas cantando 
um medley de “Why georgia” 
com “No Such a Thing”. Já no 
segundo capitulo, John veio 
com seu famoso “voz e violão”.

Ele tem uma característica 
de improviso muito forte, 
e no acústico não negou 
isso, cantando musicas 
mais conhecidas como 
“Daughters” e o seu famoso 
cover e homenagem ao 
recentemente falecido 
Tom Petty, “Free Faling”. 

No terceiro capítulo Mayer 
trouxe ao palco uma de suas 
formações de mais sucesso 
chamado “The trio” que conta 
com o baterista Steve Jordan, 
o Baixista Pino Paladino e na 
guitarra e voz John Mayer, 
tendo como princípio do trio 
o estilo Blues. John abusou 
de solos, improvisações 
e do Blues para fazer um 
verdadeiro espetáculo no 
Allianz Parque, estádio do 
time de futebol Palmeiras. 
Esse espetáculo contou com 
“vultures” e “who did you 
thing i was”. No capitulo 
quatro Mayer voltou ao 
palco com a banda toda, e 
com a animação às alturas. O 
cantor até arriscou dar uma 
“sarrada”, pegou a baqueta 
de Steve e tocou guitarra 
com ela e fez um discurso de 
aniversário ,já que completou 
40 anos dia 16, 2 dias antes 
do primeiro show no Brasil.

John Mayer acabou o quarto 
capitulo e iria voltar para o 
quinto que estava programado 
para ser o epilogo, pois ele 
nunca repete seu setlist, toca 
no piano a música “You 
gonna Live forever in Me” 
porem, logo após sair e o 
palco escurecer, todos os fãs 
ansiosos pediram um de seus 
maiores sucessos, Gravity, 
John não teve como recusar 
um pedido tão eufórico, os 
fãs fi caram sem o epilogo, 
porem ganharam uma 
interpretação de arrepiar, com 
direito a iluminação do fl ash 
de celular da plateia fazendo 
com que John se emocionasse 
assim como o público.

Alguns fãs que foram no show 
contaram que foi uma sensação 
única estar lá. Victor Alves, 18, 
estudante, citou “Sem duvidas 
é uma vibe que nunca senti, o 
que o John faz com a guitarra é 
impressionante, deixa qualquer 
um de boca aberta, fora o que 
ele canta ne? Sem palavras!” 

John Clayton Mayer nessa 
nova turnê mostrou que venceu 
a doença na garganta que 
teve a 6 anos atrás. Em 2011 
John descobriu que estava 
com granuloma na garganta, 
e teve que parar sua carreira 
por um tempo indeterminado, 
felizmente durou apenas 
dois anos e ele mostrou que 
esta em sua melhor fase.

John, após o lançamento de 
seu novo álbum não deixou 
de dizer que nesse tempo 
em que não lançou nenhuma 
música, foi um tempo que 
se dedicou a mudanças e a 
composições acrescentando 
que tem mais de 50 musicas 
prontas para serem lançadas, 
deixando qualquer fã ansioso.
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Artistas Nacionais que você deve prestar atenção  no 
Lollapalooza:

Por: Gabriel Ferreira

A edição de 2018 do lollapalooza prepara uma série de atrações para os três dias de 
festivais na cidade de São Paulo que além de trazer diversos artistas internacionais, 
também irão se apresentar no palco do evento uma série de artistas brasileiros.   

Confi ra: 

  O goiano é considerado um dos 20 melhores Djs e emplacou hits internacionais como “ Hear 
me now” música que recebeu disco de platina na Itália. O artista promete agitar o público do 
festival com seus sucessos. “ Hear me Now”.
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Star Wars:  A Saga continua

O sucesso de Star Wars é 
algo que toma o mundo 
inteiro. Na sua primeira 

trilogia lançada em 1977, 1980 
e 1983 o sucesso foi maior do 
que o esperado. A primeira 
trilogia conta a história do 
jovem Luke Skywalker, fi lho 
de um piloto da república, 
falecido na Guerra do Clones. 
Ele mora com os seus tios 
em um planeta remoto e 
calmo. Seu destino muda 
ao encontrar dois andróides 
com uma mensagem da então 
sequestrada, Princesa Leia. 
Logo em seu planeta ele 
encontra o velho Bem Kenobi, 
que se revela Obi-Wan Kenobi, 
antigo cavaleiro Jedi e amigo 
de Anakin Skywalker, pai do 
Luke. Com o desenrolar dos 
dois primeiros fi lme, Luke da 
de frente inúmeras vezes com 
Darth Vader, o maligno lacaio 
do imperador, maior inimigo 
da galáxia e dos rebeldes. 
Darth Vader, sabendo de tida 
a verdade sobre o passado 
de Luke tenta, várias vezes, 
trazer o jovem aprendiz para o 
lado negro da força e, em uma 
das tentativas, se revela o pai 
de Luke. O sucesso dos três 
primeiros fi lmes foi tanto que 
em 1999, 2002 e 2005, George 
Lucas lança a segunda trilogia, 
que conta o início da jornada 
do jovem padawan, Anakin 
Skywalker, que começa como 
o escolhido para acabar com 

os Sith, mas termina como um 
dos Sith mais temidos: Darth Vader. 
Em 2015, a saga foi retomada, 
trazendo um possível início de 
uma nova trilogia, com o título 
Star Wars: O despertar da força. 
A trama conta a história de Rey, 
uma jovem catadora que descobre 
uma grande presença da força 
dentro de si. Kylo Ren é o vilão 
e fiel seguidor de seu avô, Darth 
Vader. Para provar sua lealdade 
ao lado negro, Kylo Ren mata 
seu pai, o famoso contrabandista 
intergaláctico, Han Solo. O filme 
de numero sete termina com Rey 
encontrando o então desaparecido 
Luke Skywalker e a partir desse 
ponto, o próximo filme começará. 
O que esperar de Star Wars: O 
último jedi.
Star Wars, em seu oitavo episódio, 
traz um ar de mistério, mas 
o que se pode esperar é uma 
possível redenção de Kylo 
Ren, por ter matado o seu pai, 
o treinamento de Rey, que será 
feito por Luke e uma intensa 
batalha entre o lado da luz e 
o lado sombrio da força, com 

Kylo Ren e o Lider Supremo 
Snoke de um lado e Rey e 
Luke de outro. 
O fi lme vai aos cinemas no dia 
15 de dezembro de 2017. 

Após o lançamento do episódio Vll, Um novo episódio já está perto

Por: Lucas Galante
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Os maiores sucessos do cinema em 2017 até agora!!

O ano de 2017 está na reta fi nal e até o momento o fi lme que tem se destacado na lista é 
“Bela e a Fera” ( Disney) com faturamento de $1,263.5 de dólares que segue como líder 
entre os fi lmes de maior sucesso de bilheteria. 

                            Títulos                                                                     Estúdio                                                     Faturamento                                                
 
2 The Fate of the Furious                                                        Uni.                                                       $1.235.800.000

3 Despicable Me 3                                                                  Uni.                                                       $1.030.700.000

4 Spider-Man: Homecoming                                                  Sony                                                       $879.900.000

5 Wolf Warrior 2                                                                      HC                                                       $870.300.000

6 Guardians of the Galaxy Vol. 2                                            BV                                                       $863.600.000

7 Wonder Woman                                                                    WB                                                       $821.800.000

8 Pirates of the Caribbean: D.M.T.N.T                                   BV                                                       $794.800.000

9 It                                                                                           WB (NL)                                        $677.600.000

10 Logan                                                                                    Fox                                                       $616.800.000

11 Transformers: The Last Knight                                            Par                                                       $605.400.000

12 Kong: Skull Island                                                               WB                                                       $566.700.000

13 Dunkirk                                                                                WB                                                       $524.800.000

14 The Boss Baby                                                                     Fox                                                       $498.900.000

15 War for the Planet of the Apes                                             Fox                                                       $489.500.000

16 Thor: Ragnarok                                                                    BV                                                       $427.000.000

17 The Mummy (2017)                                                             Uni.                                                       $409.100.000

18 Kingsman: The Golden Circle                                             Fox                                                       $389.600.000

19 Fifty Shades Darker                                                             Uni.                                                       $381.000.000

20 Cars 3                                                                                    BV                                                       $380.500.000

Uma curiosidade é que a 
maioria dos  fi lmes da lista 
são continuações de franquias 
de sucesso, como Velozes e 
Furiosos, Transformers, Carros, 
Piratas do Caribe são alguns 
dos destaque de sequencias 
cinematográfi cas que fi guram 
a lista. Parte dos longas que 
compõem a lista não obtiveram 
êxito nas criticas feita  pelos 
especialistas em cinema, mas o 
sucesso de público foi garantido. 

 Mixturando Página - 7

Plutão Já foi Planeta:
Plutão Já foi Planeta:  Já o público de música 
indie não vai fi car órfã no Lolla, já que os gaúchos 
da Plutão já foi planeta prometem animar a 
programação com “Você Não é Mais Planeta” e 
Viagem Perdida” que não devem deixar de fora do 
setlist da banda que ganhou notoriedade no palco 
do Superstar( TV Globo). 

A banda de Tim Bernardes surgiu em 2009 fazendo 
covers de Beatles e Mutantes. O grupo de rock passeia 
pelo estilo psicodélico com músicas com  temáticas 
fi losófi cas  sobre a vida. Confi ra o mais recente disco da 
banda o aclamado “ Melhor Do Que Parece” e a música 
Culpa ( Tim Bernardes) e Lua Cheia ( Tim Bernardes).
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Por: Luka Diniz 

O festival  Lollapa-
looza novamente 
marcou presença 

no Brasil em 2017, trazendo 
grandes nomes da música na-
cional e internacional. 
Em sua primeira edição no 
Brasil, no ano de 2012, o 
festival acontecia no Jockey 
Clube de São Paulo e con-
tava com dois dias de festi-
val. Trazendo nomes como 
Calvin Harris, Foster The 
People, O Rappa e Racionais, 
para a primeira vez no Brasil, 
o festival foi um sucesso. 
Devido ao bom feedback da 
primeira edição, o Lollapa-
looza retornou em todos os 
anos seguintes, e seu local 
foi redefi nido, indo para o 
autódromo de interlagos. Seu 
festival mais recente foi em 
2017. 
Ainda contando com apenas 
2 dias de muita música,  mas 
trazendo três diferentes pal-
cos, o sucesso foi imenso. 
Nomes muito conhecidos do 
contexto nacional e interna-
cional agitaram a multidão 
nos dias 25 e 26 de março. 
O primeiro dia enlouqueceu 
os amantes da música. 

Lollapoloza agitando desde 2012
O festival que acontece desde 2012 no Brasil retorna cada ano mais eletrizante.

Metallica, The Chainsmokers e G-Eazy fecharam o 
primeiro dia com muita classe. Antes do fechamento do dia 
25, nomes como Tove lo, Vintage Culture, Cage The Ele-
phant (Que participou do primeiro festival no Brasil), Criolo, 
Marshmello, entre outros. 
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Madagascar 4:

Sinopse: Não divulgado / Dreamworks 
O que esperar do fi lme: Dreamworks não divulgou muitas informações 

sobre o longa. A quarta sequencia do fi lme tem 
previsão de lançamento para maio de 2018. Após 
o sucesso dos três primeiros longas da franquia, 
o estúdio pode se perder no roteiro dessa nova 
animação, mas é quase certo a presença do 
público infantil na salas de cinema mundo afora. 
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AS SEQUÊNCIAS QUE DEVEM BOMBAR 

NOS CINEMAS EM 2018  

Para 2018 os estúdios Disney preparam diversos lançamentos das continuações de suas franquias 
para o cinema, como é o caso de Os Incríveis 2 e Detona Ralph 2

Por: Gabriel Ferreira  

Os Incríveis 2: 

Sinopse: Ainda não divulgado pela distribuidora.

Data: 15 de junho de 2018 

O que podemos esperar do fi lme: Na sequência de Os Incríveis, a Pixar fez a 
questão de começar a animação a partir do momento que se encerrou o longa de 2004. 
Exatamente na cena da família vestida de super-heróis.

Detona Ralph 2:
Sinopse: Sequência de Detona Ralph, a animação mostra 
uma nova aventura de Ralph, o vilão de um jogo de fl iperama 
que enfrentou uma divertida jornada pelo mundo dos 
videogames.- Divulgação/ Disney 

O que podemos esperar: Provavelmente uma proposta 
diferente, com a inserção de princesas e o elemento da internet 
introduzido no roteiro do longa. Além de poder contar com a 
participação das princesas do estúdio, o que pode proporcionar 
uma expansão do público alvo do fi lme.  
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undo dia. 
Para fi nalizar a edição de 2017, Martin Garrix, Flume e The Strokes eletrizaram o pu-

blico e fi zeram a despedida do Lollapalooza 2017. 
Em 2018 o festival retorna ao Brasil. Dessa vez ele trará algumas mudanças. Em 2018, 

ao invés de dis dias, o festival terá três dias de pura emoção. 
 O Lollapalooza acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de março, no autódromo de interlagos. 

Lollapalooza 2017, show do criolao doido
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 Call of Duty retorna a segunda Guerra
Em 2017, a franquia Call Of Duty decide sair do futurismo e retornar as guerras antigas

Call Of Duty sempre foi o jogo de destaque quando o assunto era guerra. Sua pri-
meira aparição foi em 2003, mas o jogo só se tornou online em 2007. Call of 
Duty 4 Modern Warfare foi um sucesso tão grande, que a desenvolvedora in-

vestiu na franquia e, após o primeiro, a saga Modern Warfare ganhou mais dois jogos. O 
foco do jogo sempre foi a guerra em seu sentido atual ou em um chamado futuro próxi-
mo. O jogo já passou pela primeira guerra mundial, guerra fria, guerras modernas explo-
rando a tensão entre terroristas e forças especiais americanas, o nome sempre mudava, 
mas a essência do jogo sempre foi a mesma com as mecânicas chamadas de pé no chão. 
Após muito sucesso com as guerras modernas e com confl itos que realmente acontecerem, em 
2014 a franquia decidiu arriscar um salto que fez o  nome Call of Duty entrar em uma decadên-
cia cada vez maior. Em 2014, o jogo Advanced Warfare foi lançado e as temáticas de guerra 
e mecânicas mudaram de uma forma alarmante. Os soldados estavam em guerras futuristas, 
com robôs, exoesqueletos, pulos que quase faziam os soldados voarem e armas diferentes. O 
preço do jogo subia e a satisfação dos players diminuía cada vez mais. Em 2015, a produtora 
tentou salvar um pouco o nome do jogo colocando o titulo como: Call of Duty Black Ops lll. 
O nome tenta sugar a nostalgia dos dois primeiros Black Ops, que se passaram um na guerra 
fria e outro em um futuro próximo, mas mantiveram a mecânica ousada e muito futurista. 

O último lançamento, em 2016, foi uma lástima, e todos os jogadores se recusaram a joga-lo, 
obrigando a desenvolvedora a pensar em uma válvula de escape e talvez em um último tiro. 

Assim, em meio a tanta confusão, a Actvision resolve voltar as origens e, mesmo em seu 
trailer, o novo CoD empolgou todos os players pelo mesmo motivo: A temática voltou 
para as guerras antigas e, dessa vez, a segunda guerra mundial será a ambientação do jogo. 

Com uma gameplay frenética e muita ação, o jogo satisfez novamente seus fi éis jogadores e 
talvez tenha retornado a franquia Call od Duty para o centro das atenções no mundo dos games. 

o jogo   está disponível para PlayStation4 e Xbox-One.

Por: Luka Diniz
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Fifa 18 revive lendas do futebol

No dia 29 de Setembro desse ano, foi lançado mais uma edição de um dos jogos mais 
esperados do ano, o FIFA 18, um game que simula jogos de futebol, porem teve uma 
inovação que é de deixar qualquer fã da serie animado.

Depois de muitos pedidos, a EA produtora do jogo, atendeu e fi nalmente colocaram as lendas 
antigas do futebol mundial no game. Os chamados ICONS vieram para aumentar a experiência 
tão rica que o jogo fornece.

Os ICONS são jogadores de alto nível, todos com seu overall, que é a junção de todas as habilidades 
do jogadores, de 90 para cima contando que o máximo é 99. Alguns dos mais famosos jogadores 
estão entre essas cartas tão desejada e esperada pelos fãs, de todas as épocas possíveis como o 
rei do futebol, Pelé, Ronaldo fenômeno e outro do Brasil. O FIFA não se limita apenas no Brasil, 
Maradona esta no jogo, Beckham da Inglaterra, Dennis Bergkamp e até o artilheiro Kluivert, 
ambos Holandeses.

Para jogar com eles, existem duas formas, uma requer muita sorte e outra muito dinheiro. A 
que requer sorte é comprando os packs, que são pacotes com jogadores aleatórios e no meio 
deles, pode vir um ICON. A outra maneira é pelo mercado, que funciona como um leilão, quem 
oferece mais, leva o jogador. Por serem os mais raros de todo o jogo, o leilao vale uma fortuna e 
a concorrêcia é ainda maior.  

O FIFA 18 está apenas em seu começo assim como os ICONS e outras funções também, como 
o modo journey, controlando Alex Hunter, que estava presente no 17 porem, agora muito mais 
desenvolvido e melhorado.  

Com os chamados “Icons”, o fi fa da a chance de jogar com as estrelas 
do passado

Por: Lucas Galante


